


 ضرأ لا باسنوح

 توزامالا ( نواب نطوم )



0 
 ةمدقم

 نو امش َنيِبِرصِحلِل 0 قيرغإلا :

 كلا سك ميلا نتا

 يذل َدَحَأل ةجاولا ش ا ٌةيواَمَسْل ُناَيْألَ ل نأ

 ا ىوس ٌةَميِدَقل َتاَدَّقَبُمل ل 38 لو .هل كرمال

 . ةّيفارخ ٍتاَياَكِحو

 ِوِذَه ياك يف امرك ريس يأ ةيقبرغالا ٌريِطاَسَألاو
 كرش 0 يتلا ريطاسألا كلي نم 5 «ةليلسلا 0 0
 اب نود الا كار ريطاسألا و وذه ميدقت م . ميقا
 لايخ نم هيف امل ءيِذلأ يقيرغإلا ثار فيت
 اقف كل « ةماعلا بادآلا مظنُم يف رث 2 روكا

 .ةكرتشملا ةّيلاعلا ةّييدألا ةفاقثلأ

 1417/17 «٠ ةلظوفحع عئبطلا قوقح ©

 م 0
 نياخلا تاّمكلا ةروهشم
 بسواشرب م16 هت ئاتحما

 توتيآ تربور :موهلا عّسضو
 مرك ةيهب :ةيّلاىلاانهتلتن

 :نورشانلا

 ولراه وروُبفال توريَب



 نتن هيلا ودا ف لفه دلو .زيوكرم ساب
 1 ع سوُيز نإ لاقيو ٠ ٍييِوْكَل هتجوزو نوي كَِمْلا
 .يقيقحلا ُهابَأ ناك « هللا

 نأمل لا
 ل َلْقَرِ ورك ىلإ اذه اَهمَْدَو « ينوكلأ بح سي

 يف هج تعض ؛ًالفط لزب ال لرد « سوسو نب
 لك نينا ىَعَو ٍةدِشب ضْبق لفرح َّنِكَلَ نينا ودهم
 . نييِعْرمْلا نيو قَحَس ام َناَعْرَسَو دي يف اَمهْنِ

 عجن علا ١ رو كم لق ريك امني

 0 . قيرغإلا دالب عيج يف لآنألا بضم

 ا ا ل

 .هل اَهنيِهاَرك تين



 مل سوني لبَج ىلع دوش اوناك نيذلا هيلا نكلو
 نأ ناكف . مهل مفمزكدأ نال يح ادبأ نوي انيك

 .ةمِضاق ةَبْرَض َلْقَرِج ىلا تقولا كلذ يف اريِم َتَهَّجَم
 ْنبَرَص ورطَف يف ًامئان قرم ناك ام 0

 ا نك مخ يف ةنأكو «هل ىءارتف . وْ نب

 م ل كمآ . ل
 قا اًمحَو .ًاعيوج مَع ىَضَق ىَنَح

 هل ُهَلاَفْطَأَو هَتَجْوُز 1 يل يهَو « ةعورملا ةَتيَقَحْلا د

 ا هني نب هنن لاس .اوج نم َهَيِهَ 0
 رس هع يفد كا ِدّبعَم 1 ّبَهَدَف ؟ِهِمْرَح

 كل َرْخُت "رك : ًالئاق ٍدّيمَمْلا تاَمّلَظ نم وص ٌةاَداَنَ كلل ْمَت - يم

 ةَرْذَع 'يتْا سوُيسروُي كِلَمْلا تئَدَح اذإ الإ كديِطَح



 ا
 هزي طَقق ةَريِصَق قام ٍدْعُب ىَلَع ايدين ةنبِدَم تناكو

 مالا ل ل ل الا 15-2 0 ا ىراكلا ضصق
 .ةليِقَت ةوارهو ماهسو نيوقب احلسم

000 5 0 1 

 لقَرِم ىّسَصَتف . ِهْيَلَع بْنَ لفرح دَسألا ىأر امنيجو
 ل ل ا 1 دام كل

 دم
 رس ل ص ال

 . ىرخألا ِتارماَمُم مَظمُم يف اهادتزا ةقينأ ةءابح

 تنج ذَقل» : ًالئاق سوُيسروُب كِلَمْلا مامأ لق لَم
 لك َلَمْفَأ نأ ةهلآلا ةئيِشَم نو . هس َةَرْشَع يلا كمدخَأل

 ل ام

 هركو ًاعيشَجَو راج اكلم سوُيسوُي ناك
 ا ل ل ير ا

 ّنِإ» : مُهَجَتلا ُهبوُشَي ًاماستيا ْمِسَنَي وهو هل َلاَق
 . «ايميز َدَسَأ َحَرْضَت نأ لوألا كّبجاو



 0 يال تابعتلا كلذ

 0 ضاق « ٍلَمَعلا اذه ةروطخ قره كر

 نري عقم ىلإ اعَم ل سويلوُيإ ليسابلا ًباّشلا 2

 وه اردّيهلا سَ نأ فَي َلْقَرِم ناكو . فارطألا يبارتملا
1 

 3 204 و م د 2 َ م هو
 .ًاعوزم ًاحبِحَف 0 ءاملا َنِم ارْديَهْلا َرَرَب م

 3 وك
 قوف لِي ٍةَمْحَض 0 اميِح لقَرِه عاترا

 . يؤلتملا ناوعفألا ٍدَسَج كيمو م

 نأ ريغ هانا نور حب حاطأو يس لفرد درجف
 ٍذئدنع . عوطقَملا نيأرلا ناكم يف اوُمَت نيرخآ نيسأر
 2 0 5 « ةعجان رك سويلويرل ترطخ

 انكم اذكهو . يقبل موب سيأر لك لح قري حادد
 . اردّيهلا ىَلَع ٍءاضقلا نم

 يف ماس سَ نأ يه ٠ ةمعئار كف لقول نع م

 سوُييسروُي ىلإ دوب نأ 0 اردْهلا م
 ُدْعَب اهف َكِلَذ نم

 ُديِفَبسَي دف .
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 رد ةراص كلا 21

 0 اذهل ناكو . َسَدَقُملا

 « ًاناَبج ًاديرلغر د ناكامك . هلا

 ارخأ هب دوُعَي نأ ّلْبَق ًالماك ًاماع

 ايرب اريزنخ سويسروُيل رفح نأ ًاضنأ َلقَرِم ىَلَع َناكو

 لكَ اع يش حافك ديو . سوتامرإ ليج نم امْخَص

 تلاد تال و اح ير رينا ًالياح ٍرضقلا ىلإ

 .ريرتخْلا ُلَقَرِم َدَعْبأ ىّح ةريبك ةرج“ يف د م

 دِعاسُيل بصل كلت دقو لزم كلما لس مَ
 تاكذشت . . يالا نبيك مي ل ناك 0 5 ٠

 3 مكر يل هزاع طق فتي مل 0 ًاعرارُم

 . اهفيظَْعب لفرح رك .ةيلاع ًاماوُأ َحَبْطَأ ىتح ةّيشاملا ثْوَر
 م ممل 0 و

 لوَحَو « بيرق رْهَن ىلإ َدَمَحَف . ًارهام ا د ّلَطَبلا ناك

 ني اهو ا كيت( ناطحلا ىلا هان ند حلة

0 
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 طا قس نوُدب هيفا ميا مخ اذهب

 . ةقئاف ةلوهسب امهم 0 ًاناك َلفَرِم نأ سوُيسوُي

 لا دب 0 ِك مذ ُهَل اقف

 .«اًهيلع ِوْدرَتلا نم ُريكت يلا ةربرشلا

 . ةريحبلا دع هيو احلم ل حو
 ءوربلا بناجب لاغذألا يف نلف كلو ط 3

 وبلا ويذَه نك .ةيدبِدَح َبِلَخَمَو رقم روبط "يو
 .ًابثإ ابذِإ فرو َنيدرفتملا نيرفاسملا ًانايحأ مجاهت

 و انهو نه رص لق 0
 م

 ناك إذ كل ارنا

 ىّدَص اهيودِل ناكف ٠ هك ري 8 حارو « ةّيبشحلا
 ةخراص تائولاب ٌروُبطلا ٠ ٍتَقَلَطناَو . ٍلبَجْلا ردا لاع
 رع ف ل

 هلام ًاماهس يمري حاف هَ ؛ لاحلا يف لق َدَحأ
 ال ماها : نم اليس راهّللا لوط يمري َلَظَو ءءاضمْلا ىلإ
 ماسلا فارطأ نير احلا يف "توت روبط تناك ٠ طق
 الا مقا نب د تاك



6 

 اكو . قبرغإلا دالب بونج ةّميِظَعلا تيرك ةَريِزَج عفت

 . اهيل اكلم حبلا لإ نودي ص تناك يذلا ع

 هَل َلاَثَو . ًاليِمَج ضي اوت سوني هللا َحَّنَم وي تاذو
 ضيا يس نأ ابجي كلا 0

 .«لبوطلاب َسْيَل نمر َدَْب

 نأ ىلع ُهئقاشرو رول ناجم ةارغأت يح

 ًاناظ َنوُدْئاسوُي ا صين روب ىلا يقتل هب ظِفَْحَب
 « نوذياسوب هيف َمَْخَي نأ 0 هنأ هققامحبب

 رمي ةريزجلا يف ُرْوْللا لاجق و ةيونب رولا َِبَرَضَو
 ا ل ِتاَكْلَبمملا

 لفه َدَمَص رول ف قرم شوُيئسروُم لس
 يرق يل يف ةقالئعلا و َمَدْخَْساَو 0 َُمَجاه 2

 .هَضْور ام َناَعْرسَو .ًاضرا ُهَحَرَط 0 رولا

 َكِلَذ ناك يح طولا ىَب رولا لْقَرِم ٌرَصْحَأ اََنِحَم
 ! شويش رويل 5 ع



 ىلإ لحي نأ قرم نم “تضاف هينا لَ مهم م
 سيرف ضأ ىلإ ائأ - قيرطإلا دالب نم رتآلا فلا
 نب. ناقيالا ل ىف يورو هتان ووسا
 .ةبيجَعْلا سيوليووُيد' ِكِلَمْلا

 نو . ةعْرس حيزا يكلحُت َساَرْفَألا هذه نإ لاَ ناك

 يّدَدُي بقل َظيلَغ اطَ ًالُجَر ناك َسيِوُيِد اهّيحاَص
 0 هر 1

 . هفويض موحلب هدايج

 َنَكَو « سلا َهيَس سيف ىلإ ؛
 . سيديوويد هبف لَصَو يذلا ٍِتْقوْلا ين داّيحلا ٍداَعْيِا دِعتْسَي
 نأ الواح واهو قطو « لِ ىلع كلما صن
 ا 0 1 0 آب لطلاب رد

 ةجوو هتواره عفر لقره نك

 .ُةَباوَص ُهْدَقْأ ةمصاق ةَبْرَص سديد لإ
 سيديِموُيِدب ىقلاَف « هئادغاب ٍةَمَحَر يأ لقره دبي ملف 7 4 2965 | مخ م 8 هل 26

 ىلإ ادئاع لقره اهداق م . هتمهتلاف « دايجلا ىلإ 01 00 ل 0

 . سويئسرؤا

194 



 يس احم مف لوح ٌةدبِدَع ٌصّصِق قيرغإلاب ناك
 كِل اهنْكْحَتو واَسن "نو ةَئْوَكُم 0 « نوزامألا ةّليبق»
 1 1 هللا ةكِلَم «اريه اء د ل "7 0 0 وبدلا ني قاطن ة ةَكْلَمْلا واهل ناك يتيلوبيه انشا

 . ١ يبهذلا كقاطن مالسي_كلنم .نحْلا نم ٌرِطَفْنَي د داي ازنب ١ ملا وص 0 ينلسرأ» اه 1 7 | يسال ورسم ١ ةليبق اهيف دمصت مل « هبيهر ا
: 

 5 ُّض َتَقَقاَوَو «لقَرِم ة ٍةَعاجشي يتياوببه تبجغأت
 0 اجت قاتلا ين

5 



 اذ

 0 ل ا ا
 ةيشامب دوعي نأ تناك دَقف ةّرشاعلا لقره ةمهم امأ

 داب ّبْرَع ديعب دلي يف شيعي النمل اذه ناك . نوير يج 20

 .ةكيوجلا ِءاَرمَحْلا ةيشاملا نم ًاعيطَق كلتمو٠ « قيرغإلا

 « سول ةيحان نم لص مال هل ُةَالَث نوُبريجل اكو

 "ا ضو « هييمارج بْلَكِل ناك امك « أ 11

 مود بلع ْبَلَو ةيشاملا عمج يف لْقَرِم َ 1
 ىلإ هو قبح ٍةسار همم كبتأو حبا
 ةيضاق م هثوارهب ٍناَوَيَحْلا

 امهم لقَرم ب يشرب كر لا

 هاا يناثلا َشْحَوْلا ب امَدْنِع ِهِسْوَق يف

 اًملو قلئاه ورعب هِفَدَه ىلإ مهلا قلطناف .ةَب
 مهسلا ف ًقرتخا هل يلا رك نوير يج فرحنا
 0 1 ًاعيِرَص ٌقالْمِعْلا م ةثالّعلا 2

 أءاخملا ُهتماه كي ٍنطَوْلا ىلإ ةيش ايلا قره قاض هن
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 َرِفُْي نأ مَ ا 17 حجت شويسروُي بضع

 يزعل فعلا 3 سيرلبر سيم ةَقيِدَح 0 يبمَّدلا حامل

 ُ لا م حافلا 0 تاكو . ماعلا ف
 و سو معه ع ١

 وف

 ٍَظ 0 لا لَم 001 24 ل

 0 7 010 يدل 004225 |
 اا َلاَقَك ( يما

 محا يح نخل هللا « لقفل يف يح امس زو نك

 0 يفيَس ْمَضَأو يفتك ىَلَع نا َدْلِج

 حاملا َلَمَح ْدَقَف ُلقَرِه سَ دوا ماعلا يطأ مقر

 يا ًاكحاض ىَّرَجَو



 ارك

 ع شويئسروي كبترا ّيِمَّدلا حاقتلاب قع دا
 َلاقف ءوريخَأ ٍةَدحاو مهب اّلِ ركفي نأ عت رك
 كامل سراَحْلا بلك « َسوُريريس ىرأ نأ ديرأ» : لفرع
 0 ّيلَْسلا

 َلْغْدَي نأ ٍءابخَأل ربل يت نم يأ لب نكي مل

 سفرل وذ لكلا شور بس ناك .يِلقسلا ملاعلا
 يأب نكي ملل نأ َريَ . ًاِعرمك ًاسرش ًاقولخم « هناا
 ملاعْا ىلإ يدوملا ممل فْيَكْلا كب رف « ًافئاخخ لاح

 ايي انزل تح يرحل نيو 14 لل اقسلا 0

 ذأ 1 , يلفسلا مَلاعْلا كلم « شسيداه ىَّدَحت مث

 ةكالثلا ةسوؤر تددَه يذلا ٍِبْلَكْلا 3 يرسل لل 0 كو َناَكف . السلا نو نائل ١ سوري يم ىلع ضبْقَ

 بلكلا ّرج نم ًاريخأ لفرح صفو .ًاذإ ًابذإ قرم
 ي كِلَمْلا ىلإ

26 

 ٠ سويزسروي .

00 5 2 

 سوربي يس ديب نأ لكرِح لِ َلسَوَبَو « كلَمْلا بترا
  000سلق رح تنأو : هل لاق مث .لاحلا يف سيداه ىلإ
 .(ىرخأ تاّمهم يدنع

  ٍتايدَحَتَو امهم ني ب فلك ام ُلقَرِم َ اذّهِبَو

 . ىرخأ تارماخُم ةجاوُِل لَحَرَو
 امن



 "زم بقلب ٍنيتبِزَح ِناَِثْسَي روي تاذ اناك اَمّنْيَبَو
 00 انهما هَ ل
 0 0 اًمِهذاقنإل ةهلالا سد نق ناك ايداع
 مي 6 1 يهشعدأ مدعو . صلاخلأ ؛ بهذلا نم

 عرق

 0 ِبلَقلا ةَظيِلَعْلا اًمُكيأ

 عيطتسي اكو) ِرحَبْلا َقْوَه شْبَكْلا اهبب ٌراطو ُهاَعاَطَأَف
 : (نارّيَصلا

 يمسف « حبلا يف تَقِرَعَو ْتَطَقَسَف يليه نزاوت لتخاَو
 0 تنويم اهيماب ربل
 نم رخآلا و كلا لع رك ىتَح ٍنامَأب
 وعلا لَمْ ني يقزرشلا فرعا دن دوسألا ربل
 ٌهيِدَه يبدا عارف ْمَدَق ِةَهلالِ 1ك نول
 سيِتنإ ىّمّسَملا سيشتلوك ٍكِلَمِل

 5 ا 0000 . نيد كي ملام الإ دل يف
 . هتسارحل امخض نام ةجوز تناكو . ةيناثلا ا امهوبَأ كل « ليفت © 0

 . اههيلَع َيِضْقَت انأ ديرو اًمُهْضِعْنَ وْنيإ « ةديِدَجلا اًمهِببَأ
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 جور نع 1 امكذخاسو « يِرهَظ َقوَف ادعصا» : ًالئاق



 ف ما ٍكِلَم نْبا 0 ٍةَديِدَع نينيم َدْعَبَو

 ريِصَق توب نوساج ٍةَدالو َدْعَبَو . .قيرغإلا ٍدالب لاَمش

 يف اكلم ل جو « وأ ةلتم « شاي مع بصتغا

 نس دعب نقيب هيغل نبا لعب َدّدَهَو .ِهِناَكَم
7 2 

 0 نورك سي بير قوُلْخَم نوئساج ينو
 2 م اس و 206

 ائاش حب ىَلح ربكم سَ ُهفْصَِو لجو فض ارو

 .هيبأ كلم درس نا ِكِلَمْلا ىآإ ل 0 ايو

20 

 :هب ءاَّج هللا ّنِم ًابيِرَغ ًاراذنإ مست دق سايْلبي ناك
 ىتْحإ يف ٍلَدْنَص َةَدْرَف لِي يذلا ٍلْجَلا َنِم ٍراذَح ١
 ةءاج 0 اذه نم َدوُصَقَمْلا مُهْمب لَو 2 «هْيَمَدَق

 . نوساج وق تاذ

 نوساج شايأبي آل 7-0 ِهيلَدنَص 1 َدَقَفَو لل ٍطَسَو

 كلم َبِضَع ِهْيَمَدَق ىَدْحِإ ف ًادجاو 1 1
00 

 . فوخلا



 اذني

 « هيبأ شرعب َبِلاَطُيِل ىتأ دق هنأ سايل ة ر ع 0 2 دعس وا 20000 0

 : مستني وهو لاقق . ًاركام ناك هنكل . ِكِلمْلا فوخ داق
 . (كِتِعاَجَش ىلع َنِهْرَبت نأ دب الق اكلم نوكت نأ تدر اذإل ا اة الا هع ع2
 يوم ران ال نا نوع را 0 هم رانا 056 3

 2 ص 7 0
 . «كبجعت يتلا ةقيرطلاب

 0 1 1 ل
 نأ نذإ يغبني» : لاقف « لَهُم ىلع شايلتي ملكت مث

 ةسفنو َرِصَقْلا نوساج رداغف .(ّيَهَذلا َءاَرِفْلا يل ٌَرِضْحت
 ٌعيِطَْسَي فيك : سفن لَءاَسَو . فواَحَمْلاَو كوكشلاب ةَمَعَفُم ا 0 5 2 00
 ؟قاّشلا َلَمَعْلا كلذ َدَقَي نأ

 ىلإ بحه .ُةكمي ان يلع بجي ام هِي لَ مَن |
 ةئيقس هل مَلَصَع للا يف سلا "متي نم ربح « سو
 .وجلأ اًهاَّمَس ءافاذجم نيِْسَحب « ةعئار

 مم وباهذلل ناَمْجُّشلا ٍلاَجرلا ني َنوُرَِك َعَرطتَ
 زروشدكو كافيا ء سينا هني ءنوئاج
 انبا « سيلاَكو شيتيزو «ناَمأَْلا سوئز ادلو سيسويديلوُبَو
 . شفي «ققدلا هجومه .يوقلا لقَرِعَو ءلاشلا حير
 بقل همم اوما نيا َنيسَحْلا اجرا ىلع قط
 .وجأ يرماَعُم
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 . نيا ني وجا ترن يش لك داما
 رحب ربع ًاقرَش مِهراَحْبِ َءانَأ ءوُجرألا وُراَتُم مَلطَتَو
 رالا للا را ل تل
 ؟ ىربخأ هرم قيرغإلا الب وري لَه ىَرم : 'مهسْفْنا اولءاسو

 . ايكرت ّنآلا ُهوْعَدَت يذلا اينمآ :يطاش ىإ اوُلَضَو ًاريِخَأ

 ناكو .ٍدالبلا كلم « وكي مها ريل ىلإ او امنع

 ينعراصُي انأ دب ال ! قيرغإلا اَهيأ» : ًالذاق رجس لَ
 نئدلبلا يأ ىَرت فرس ' مكلاَكم اوُكَرم نأ لبق ُكَدَحَ
 سوُيز نب سيسويدبلوب َلِيَعَك .هولاجّرلا لضفأ جِرْحُي
 شيول يلوي هَجَو ًاربخأو .ًاياق اقاش ًاعارص اكو .يدَحَْل
 هكا ناتو سوك ما أر راج ىلإ ةمكل هنوف لكي
 . ٍضْرألا ىلع ًاعيِرَص ٌرِخَب سوكيمأ ْتْلَعَج ثِحب وفْل نم



 ل هس
 ل 5 اول ىتح :راحبإ وجا اورواتم لَصاََو

 « سويف « ىَمعَألا نِهاكلا هيف اقيم ص بقلب
 . ةبيجعلا ُهَّنَّصِق هيلع ّصق يذلا

 ”ةضأ عئاذ 0 ل ص 0 يف تنكد : َلاَق

 يتاح ينتقد نكل . لفشل ىلع هرقل يل ناك

 ٍيَيَصَو 0: سشويز 0 ةَهلآلا َراَرْسأ ان يبن نأ ىإ

 تاذ ةقالمعلا رولا ,نسييزافأ ع اطلس 0

 كذَقلا ماعَّطلا رك عي

 امو . يِماَمَط ْتَمَهتْلاَو قبلا ةعْرْسب ءامّسلا ّنِم شوَُوْلا هذه
 . «ًاماعط ُحّلْصَي ال تاق نو يل كرت

 اخ

2 

0 

 م 0
 ل ف « يبزاهل لل هدادعتسأ نوساج ىدباف

 هيج لواَعل ش رو لبا كم ٍنهاكلأ
 قفص حج ير هم عفتأ لأ سل منح و يللا

 رولا « سيييزاهلا رهط ' م ا قع روبط ًف
 «يلامّشلا حب اذن اه ٠ مدا ووجولا 5 طالب

 نا ريغ اا 0 اهادّراَطَو ن1 285 رمج

 عَن مل تماد ام عروبطلا َنوُلبقَي لاطبَألا 2 1 5
 0 ًاجاعْزِإ 16

 ااا ا ازا 1

 ازدر
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 ىلإ ْمُهَهَم ءذاَعِْإل وُجنَألا يِراَعُم شسوُنف ٌركش
 ربل ٍلَحْدَم يف» :ًالئاق ْمُهَفيرَط ضرتمَت يلا راطخألا

 زوي روحصلا راهو ٍضْنَب
 ٌرورمْلا اولواحت نأ َلْبَقَ 0

 كلكم + مالسب ترم اك وفشل نب ماي اوطأ
 , ل

 . قيصلا لاتقل ىلإ اوُرحْبَو سويف وجا ورام كر
 . نيا كَ رسل ىلإ نب أ أ

 ا
 + مدطصي روخص دوسالا

ِِ 2 ُ 

 تاك ةَّماهَيلا نأ ُلاطَبألا
 رم

| 

 000 اة
 َنْيَب ةحتفلا وحن وجزألا «٠ هر

 روحصلا تنتهي نم

3 



 0 اد عمق نوئاج ردع
 كلت يف 0 ُوّدَحُمْلا ُكالّهلا مِهتالَوَحُت يف نوكَي 0
 36 طم ريغ قيدص نو ةدعاسملا نوساج ىَتلَت ؛ « ةليللا

 انو دق حسا نك يف ةعرابلا اييم سيت هبا تاك
0 

 .هب ًتَرْعأَو نوساج

 : ةلئاق يس "ناهد اهب هرج ُهَنطْعَأَو اري هب تقلا 5 5 ا ا

 نق اذه تمس اذإ»

 0 كي

 كمل مم امو « سيتلوك ىلإ ْمَُرَحنِإ اوُلَصاَ
 . هَبضَع دتشا يملا اريل وَ امن هِرصَق يف سيت

 الع الثا ورم نأ جيا :ذائاق نسا ىلإ هجتاو

 تْيَح هولا هلإ «سرأ لح ىلإ بمدن كِتِعاَجَش

 ٍ رخل 0 اهل دش .ًاران نائف نيرو ٌدِحَت

 .. (قرتش) و ءانيداخأ يق وله نيا نايس زدنا لئلا

 ترحل اَدِإَف ٠ ٍضْألا ني عرزلا دصحت ن نأ لمت ام ُرِخآَ

 . يملا ءارفْلا لع كر ءاّيْشألا وده



 وهو يا دنا ٍناهّدلاب 1 «ةَعْردَو 0

 امي مَجْضأَو ىو لأب هلا لإ « سر ٍلقَح ىلإ ريسي
 .ناك

 َراَثلا ِناَِقَْي اَمُهَو ِهْيَلَع الَمَحَف «ًةابقُم زاروا 7

 أ ا جب حطو رف نيمو ىلع ماج ضم
 . لوألا لعق املثم ينَتلا رّلاب لعق مث . اولا لع
43 

 ناراخلا « اًمِهِبَضَع ة ةروس يف «لعبلا ارا َفَدَقَو

 ماوس ا ناهّدلا 3

 0 ىلإ امه را ٠ يبقَ لوح هع ص

 ذو ٠ لقحلا ىلإ سم , ثَحْلِل ًاداّدمتسا

 ناك يلا نيل ٍناَسُأ هيف ىَصَرَو ٠ . ٍضْرَألا يف ًاقيِمَع (ًاقْش)
 . اهايإ ةاطخأ ذك سيتبإ

 ًادوثخأ قش

010 



 ناس عر نم نوساج يهتنَي نأ َلْبق ِءاَسَمْلا لبق 6 ل ل مع
 5 ل ل ا ا ا 31
 ىلإ داع اًَمُهَرَرَحَو نيروثلا دويق لح نأ َدْعَبَو 5
 . سيرأ ٍلقَح ىلإ داعو ةتحلسأ َلَمَح مث . حاّرتساو ِِئاَقِدْصَأ 20 0 0 ا 0 2 م

 م ا ا ا 700
 (قوقشلا) ٍديداخألا َّنِم قّتبنا ِدَقَف . ىأر ام ةشهذاف

 ل 0 لا ا
 دقو .ذوخو «فوبسو ٠ حامر (ةقدتسم فارطا) تالسا
 2 2 م لا 8 ب 2

 نيججدم ٍلاجر سوؤر تحبصا ىتح وده تمن
 0 لك 2 2 ِِ

 ّنِم اوُرَرَب َنيللا ُلاَجرلا ءالوَمَو .مهبكانمو « حالسلاب
 ىَلَع ناك يذلا ُداصَحْلا ٌمُهَو «وبارتلا ًءانبأ ْمُه ٍضْرَألا

 ردو را

 . هيجي نا نوساج
 نس 0 20
 ٍةَرْحَصِب فذق مث .هسرت فل ًايفتخم نوساج مثج

 نيا لاَجّرلا لاح ا يف اً َرَعمم . ٍلدَسْلا ٍطَسَو ىلإ ٍةَمْحَض
 رات وانتو ٠ برحلا سا نس راس ارنا ان مق

 مَطْنَو .ًبزإ ًابزإ لاجل لَو ةقْس نوماج درج
 اهلا اريخأو . بارتلا نم جرحي لازي ال ناك نيح مهضْعَب

 .ُهَلَمَع نوساج ىبنأو « ةعورملا ةَحبْدَمْلا 02
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 وع وو روك 2 20 ا
 . هلودس ليللا ىخرا دقو ىلإ نوساج داع مث

 ُدوُعَي اَمَتقَو لطبْلا اهوُبأ لَفِي نأ ىَشْحَت تناك ايذيم نك
 ةَدِصاق ِرْضَقْلا نب ترف اذهلو .يَِحَدلا ءاَرِفلاِب بِاطبل

57 

 .وجألا
 رع ف8 را م ل ان
 ءارفلا ذخأ يف هدعاست فوس اهنا نوساج تربخاو

 و ٍيحطصي نأ دهعت اذإ ء يبه 1 كة يع نا كيس ا لالا نإ عدلا

 . اقلقما كارفلا ناك كبح ةياغلا ندم اذه
 0940 © نافع لأ عسا ١ يلف نو كاد عملا

 مخضلا هّسأر ىنحو . نيلبقم امهعمسو نابعثلا ظقيتساو
 85 06 000 هلو جم كل و 5 0

 يف ْتَقلَو ايديو تمد . هب كن اهات نوساج ةماه َقْوَ
 َفَرعَو .ًيرخس ًاقوُحْسَسَو ٍاَحْشَحلاٌرذَب_لشحلا يع 6

 2 م 8 مسام ام سم2 عع.
 سر شحَولا ضَمَحَف « هتراثق ىلع هيج ًاماعْنَأ شويفزوأ

 « ِهِبَرِجَس نم ءارِفْلا دخأو « ةعرسب هذي نوساج َكَمَو

 ورماغم ناكر اَذنإلا َقَلَطُي نأ لْبقو . ةئيفسلا ىلإ ًادئاع ُهَلَمَحَو

 .قيرغإلا دالب ىلإ اوُعلقأ دق را

| 

 ا“
1 
 انكار

 3 يو /0
22111007 



 امم ةروُطخ دَشأو لوط طولا ىلإ ٍةدوَلا هل تناك

 قرط سيب الملا نس تس دق .نلق ني قرع
 3 هل ال ناك اذَهِلو ل مام مظالم وحصل

 رحب فنك ةضْقلا يت ٠ ديدَج ٍقيِرَط نع ْثَحَبَت نأ

 ار نك يطع ٍبوئاذلا ِرْهَن الط ىلع وجزألا وام

 . ايلاطيإ برع سوما ِرَْبْلا ىلإ مُهَفيِرط ةياَهْنلا يف يق

 ةريزجب اوُمي نأ مهبل ناك نآولا ني اوبرا اَمَِحَو
 كك

18 

 قالطولا تقر قف وتل نايلي

 َدْنِع 0 يد ِرَدَحْنُم) تالا ىَلَع سلات يلا
 م

 اقر 0 هن (:ىطاّشلا

 هن ةراحلا دهاش وجرألا كيرف مدع

 يو م "٠ ءاهي مُهمْطَحُ ةَرْخَص فَي مْخَضلا 0
 طقس « سولات ىلع هَل ٍتِّبَصَو «ةَيقَسلا ٍمَدَقُم ىلإ

 .رخَبْلا يف خي
8 

 ياهلا يف اوُلَصَو ىَتح مُهَراحْبإوجنأل وُرواُم َلَصاَو م 3

 285 . ياسين ىلإ «نَطَولا ىلإ



 ل مَع نه . سايل ىلإ يملا اريل نوُساج 1

 انانيم نوم ٌربخَأ امنبِحَو . شرعا ٍِنَع يلح اتسم نكي
 نأ الإ . كر يفعل | ةّيرحّسلا اًهتاردق تَمَدْخَتْسا كِل
 اًهَتَمدَحَتْسا ها ريش تناك ةرملا له ةّيرْحَسلا اهاقر

 0 00 هنأ هيمو أب كِلذَو . ًاعينش اوم سايأبيل ٌريدتل
 يح هتلْغَأ هن .ريبك ءام ٍلَجْرِم يف ُهْنَعَصَوَف «ًاباش 0

 اذختاف .دالبْا ني اياد نوُساج رس ملا

 نم نبت رم نوُساج ىَضَق كيد يال قم لك
 0 دولا علم اتناك 0 َ ِدتاَيح

 . هتارَماَعُمِب يَ ءوُجزَألا «ةَييبَحْلا هتيِفَس نم برقا

 داك امتي. وألا سدح مل رس لع
 كراهنا ةنيفَسلا رعوم تحت 0 تان نوساج
 يب ٍلَجَرلا َةَياَهَن و وذه 0 قو تا كالا

 ُهلحر يهَو « لوألا فاشكيمالا تالخر ىتحِإب مَ
 يلا ءارِفْلا نع و قطا



 ةّيقيرغإلا ريِطاَسألا ٌةَهِلآ

 سوُيز
 رب

 لاع ٠ يلقسلا ماعلا مكحي ناك . سويز رخأ : سيواه

 نقي ناك ماعلا كلذ ٍلَخْدَم ىلعو .ٍضْرَألا تحن :
 .سقنل رج رك نك 0

  نيرورلا ددمتملا سيدا بلك
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